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   sp. zn.: 19/2182/2018/POD 
 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  v  R o v i n k e 
 

Z á p i s n i c a  č. 6 
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke,  

konaného dňa 27.6.2018 o 18.00 hod.  

v Kultúrnom dome v Rovinke 

Starosta obce:  1 Milan Kubeš 

Prítomní poslanci menovite: 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta 
Kelemenová, Eva Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. 
Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Neprítomní poslanci menovite:  1 Marcela Molnárová 

Zapisovateľka:  Bc. Dana Fehérová 

Pracovníci OÚ a občania obce:  občania podľa priloženej prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania 18.00 hod. 
 

Starosta obce Rovinka privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomných 6 
poslancov obecného zastupiteľstva, t.j. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Svoju neúčasť 
na zasadnutí ospravedlnila pani poslankyňa Marcela Molnárová, ďalší poslanci JUDr. Michal 
Tinák a JUDr. Radoslav Hajdúch avizovali neskorší príchod na rokovanie.  

 
PROGRAM VI. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
1. Schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov 

a vedenie pokladne Obecného úradu Rovinka 
5. Určenie výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2018-2022 
6. Určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie 2018-2022 
7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke 
8. Vysporiadanie pozemkov pod „Cyklotrasou, Hrádza – Železničná zastávka“ 
9. Žiadosť o prevzatie komunikácie, VO a pozemkov pod stavbami na ul. Poľná a Jarná 

od žiadateľov Fridrich Kasák a spol. 
10. Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2014 zo dňa 

31.1.2014 (žiadateľ DIANA SHOP, s. r. o.) 
11. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v objekte kultúrneho domu (žiadateľ 

EDUSMILE s.r.o.) 
12. Prerokovanie zámeru odpredaj obecného majetku parc. č. 870 (žiadateľ Dušan Pytel) 
13. Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti Bambini 

(žiadateľ RG Management s.r.o.) 
14. Odkúpenie pozemku parc. č. 21169/584 od vlastníka Fielder s. r. o. 
15. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu obce Rovinka 
16. Záverečný účet obce Rovinka za rok 2017 
17. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania 
18. Žiadosť o prenájom časti budovy č. 358 a priľahlého dvora (žiadateľ ELTODO 

OSVETLENIE s.r.o.) 
19. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
20. Rôzne 

21. Záver 
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K bodu č. 1/ Schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 

Starosta informoval o doplnení troch bodoch navrhnutých do programu rokovania VI. OZ (17, 
18, 19) a následne prečítal program rokovania. 
Nikto z prítomných poslancov nediskutoval o návrhu uznesenia ani nemal pripomienku. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 41/2018 k bodu č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva nasledovne vrátane doplnenia 
bodov 17, 18, 19: 
 

1. Schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
4. Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov 

a vedenie pokladne Obecného úradu Rovinka 
5. Určenie výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2018-2022 
6. Určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie 2018-2022 
7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke 
8. Vysporiadanie pozemkov pod „Cyklotrasou, Hrádza – Železničná zastávka“ 
9. Žiadosť o prevzatie komunikácie, VO a pozemkov pod stavbami na ul. Poľná a Jarná 

od žiadateľov Fridrich Kasák a spol. 
10. Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2014 zo dňa 

31.1.2014 (žiadateľ DIANA SHOP, s. r. o.) 
11. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v objekte kultúrneho domu (žiadateľ 

EDUSMILE s.r.o.) 
12. Prerokovanie zámeru odpredaj obecného majetku parc. č. 870 (žiadateľ Dušan Pytel) 
13. Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti Bambini 

(žiadateľ RG Management s.r.o.) 
14. Odkúpenie pozemku parc. č. 21169/584 od vlastníka Fielder s. r. o. 
15. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu obce Rovinka 
16. Záverečný účet obce Rovinka za rok 2017 
17. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania 
18. Žiadosť o prenájom časti budovy č. 358 a priľahlého dvora (žiadateľ ELTODO 

OSVETLENIE s.r.o.) 
19. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
20. Rôzne 
21. Záver 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 42/2018 k bodu č. 2 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) zriaďuje pre potrebu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Návrhovú komisiu  
b) volí členov Návrhovej komisie: Marta Kelemenová, Peter Kufel 
c) ukladá Návrhovej komisii sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah 

diskusie a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení, tak, aby sa efektívne naplnil program rokovania VI. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva a jeho ciele 

d) určuje overovateľov zápisnice: Jozef Bartaloš, Patrik Mrva 
e) určuje zapisovateľku: Bc. Dana Fehérová 
 

Hlasovanie za návrh: 

Za 5 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Patrik Mrva 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 
 

Hlavný kontrolór obce prítomných informoval o plnení uznesení za uplynulé obdobie, Príloha 
č. 1 k Uzneseniam zo VI. OZ.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 43/2018 k bodu č. 3 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení a okrem splnených uznesení eviduje ako 
naďalej nesplnené nasledujúce uznesenia: 
 
Uznesenie č. 54/2016 
Uznesenie č. 70/2017  
Uznesenie č. 108/2017 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 



4 

 

K bodu č. 4/ Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov a vedenie pokladne Obecného úradu Rovinka 

 

Hlavný kontrolór obce prítomných informoval o výsledkoch kontroly. Výsledok kontroly bol 
bez zistení, Príloha č. 2 k Uzneseniam zo VI. OZ. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 44/2018 k bodu č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Rovinka. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 5/ Určenie výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2018-2022 
 

Pani Kelemenová (poslanec) informovala o návrh tohto bodu rokovania, ako o povinnosti 
vyplývajúcu zo zákona, nakoľko v tomto roku sa budú konať voľby. Upozornila na narastajúci 
počet (4400) obyvateľov obce Rovinka a vzhľadom na túto skutočnosť sa očakáva výkon 
funkcie starostu na plný úväzok. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 45/2018 k bodu č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov určuje pre funkčné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu 
obce Rovinka na plný úväzok. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 6/ Určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie 2018-2022 
 

Pani Kelemenová (poslanec) informovala o návrhu tohto bodu rokovania, ako povinnosť 
vyplývajúcu zo zákona, nakoľko v tomto roku sa budú konať voľby. Tiež upozornila na 
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skutočnosť, že počet obyvateľov obce narastá a podľa zákona o obecnom zriadení pri tomto 
počte obyvateľov je možný počet poslancov obecného zastupiteľstva 9 - 11. Navrhla preto 
zvýšenie počtu poslancov na 11. Prítomní poslanci po vzájomnej diskusii navrhli hlasovanie 
najprv o počte 9 poslancov.  
Ing. Káčer upozornil na skutočnosť, že ak sa poslanci nedohodnú, bude nutné zvolať 
mimoriadne OZ v auguste 2018. 
Nikto z prítomných poslancov už nemal žiadne pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
Uznesenie k tomuto bodu nebolo (hlasovanie 3:3) prijaté, poslanci sa dohodli, že sa k tomuto 
bodu počas rokovania OZ ešte vrátia. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke  
 
V súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Rovinka, s počtom 9 poslancov na celé 
volebné obdobie 2018 – 2022. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 3 Andrej Klačan, Peter Kufel, Andrej Mrva 

Proti 3 Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, Jozef Bartaloš 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 7/ Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rovinke 
 

Pani Fehérová informovala o novelizácii zákona č. 369/1999 Z. z. o obecnom zriadení 
a zmenách a doplnkoch. Zákon bol novelizovaný k 1.4.2018, nové skutočnosti (zmeny, 
doplnky) boli zohľadnené vo vypracovaní nového Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva obce Rovinka. Rokovací poriadok zastupiteľstva bol vypracovaný podrobnejšie 
a prerokovaný/odobrený právničkou. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 46/2018 k bod č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje Rokovací poriadok 
Obecného zastupiteľstva v Rovinke a jeho orgánov s účinnosťou od 01.07.2018.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 6 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

3 Marcela Molnárová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 8/ Vysporiadanie pozemkov pod „Cyklotrasou, Hrádza – Železničná zastávka“ 
 

Starosta obce prítomných informoval o vôli obce vysporiadať pozemky pod plánovanou 
cyklotrasou na úseku hrádza - železničná zastávka v obci Rovinka. Momentálne sú 
vyrokované na odkúpenie pozemky p. Hrončeka a p. Bazsovej za symbolickú sumu 1 euro. 
Boli oslovené viaceré subjekty, rokovania s nimi ďalej pokračujú. 
Pani Kelemenová (poslanec) doplnila, že predmetné vysporiadanie pozemkov bolo 
rokované vo finančnej komisii, ktorá odporúča predmetné pozemky odkúpiť. 
Pán Klačan (poslanec) doplnil, že aj v stavebnej komisii boli tieto body prerokované 
s rovnakým stanoviskom. 
18.45 hod. na rokovanie OZ prišiel p. JUDr. Michal Tinák, (poslanec) tohto hlasovania sa už 
zúčastnil.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 47/2018 k bodu č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na odkúpenie časti pozemkov 
odčlenených novým geometrickým plánom, ktorý bude zhotovený po realizácii stavby 
„Cyklotrasa Rovinka, Hrádza – Železničná zastávka“, od pozemkov v k. ú. Rovinka, t. č. 
zapísaných na LV č. 965, ako parcely registra „C“: 
 
- parc. č. 21274/682, druh pozemku: orná pôda, o výmere 923 m² 
- parc. č. 21274/681, druh pozemku: orná pôda, o výmere 298 m² 
- parc. č. 21274/696, druh pozemku: orná pôda, o výmere 299 m² 
- parc. č. 21274/535, druh pozemku: orná pôda, o výmere 209 m² 
 
od vlastníka Monika Bazsová, Majerská 97/4, 900 41 Rovinka, nar. 13.06.1956 za celkovú kúpnu 
cenu 1,- EUR za celý predmet prevodu.

 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
Uznesenie č. 48/2018 k bodu č.8 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje uzavretie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ na odkúpenie časti pozemkov 
odčlenených novým geometrickým plánom, ktorý bude zhotovený po realizácii stavby 
„Cyklotrasa Rovinka, Hrádza – Železničná zastávka“, od pozemkov v k. ú. Rovinka, t. č. 
zapísaných 
 
A) na LV č. 1015, ako parcely registra „C“: 
- parc. č. 20322/18, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 390 m² 
- parc. č. 20322/23, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 182 m² 
- parc. č. 20322/25, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 179 m² 
- parc. č. 20322/26, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 72 m² 
 
od vlastníka: 
Ing. Miroslav Hronček, Jégého 10, 821 08 Bratislava, nar. 08.04.1963 za celkovú kúpnu cenu 1,- 
EUR za celý predmet prevodu; 
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B) na LV č. 1438, ako parcely registra „C“: 
- parc. č. 21281/805, druh pozemku: orná pôda, o výmere 272 m² 
- parc. č. 21281/302, druh pozemku: orná pôda, o výmere 46 853 m² 
- parc. č. 20322/27, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 348 m² 
- parc. č. 20322/36, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 135 m² 
 

od vlastníkov:  

Ing. Miroslav Hronček, Jégého 10, 821 08 Bratislava, nar. 08.04.1963 v podiele ½ a 
Ing. Vladimír Hronček, Majerníkova 1, 841 05 Bratislava, nar. 16.10.1964 a Jana Hrončeková, 
Majerníková 1, 841 05 Bratislava, nar. 30.05.1963, v podiele (BSM) ½ za celkovú kúpnu cenu 1,- 
EUR za celý predmet prevodu. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

2 Marcela Molnárová, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 9/ Žiadosť o prevzatie komunikácie, VO a pozemkov pod stavbami na ul. Poľná 
a Jarná od žiadateľov Fridrich Kasák a spol. 
 

Starosta informoval, že sa jedná o lokalitu za ZŠ, ide o odovzdanie komunikácie s verejným 
osvetlením, podľa kritérií Zásad preberania VO a miestnych komunikácii (interný dokument).  
Ing. Juraj Kufel (pracovník OÚ) informoval o zásadách preberania VO a miestnych 
komunikácií do správy obce. Konkrétne v danej lokalite je 38 domov/bytových jednotiek, 38 
občanov by malo mať trvalý pobyt v obci, k dnešnému dňu je to iba 8. Uvedené skutočnosti 
nespĺňajú kritéria aktuálne platného dokumentu „Zásady preberania VO a miestnych 
komunikácií do správy obce“. 
Andrej Klačan (poslanec) informoval, že pripraví protinávrh k Zásadám preberania 
miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do správy majetku obce, nakoľko súčasné 
kritériá sú ťažko splniteľné (podmienené trvalým pobytom občanov). Tento problém bol 
diskutovaný už v stavebnej komisii. Je potrebné zaviazať investora k riadnemu odovzdaniu 
VO a verejných komunikácií za podmienok, ktoré nebudú viazané na trvalý pobyt občanov. 
Bolo konštatované, že VO a obecné komunikácie sú v súčasnosti v nevyhovujúcom 
technickom stave, komunikácie sú poškodené, VO nefunguje tak ako by malo (poškodené el. 
káble v zemi).  
JUDr. Radoslav Hajdúch prišiel na rokovanie o 18.45 hod. a hlasovania sa zúčastnil.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie pozemkov pod stavbami „Dopravné 
riešenie – I. etapa (1. a 2. časť)“ a „Verejné osvetlenie“: 
A)  
- parcela registra „C“, parc. č. 1822/7, druh pozemku: ostatné plochy,  výmera 29 m

2
, LV 1293, 

k. ú. Rovinka  
 
od vlastníka Fridrich Kasák, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 01.08.1974 v podiele 1/1 
B) 
- parcela registra „C“. parc. č. 20242/323, druh pozemku: ostatné plochy, výmera 2 989 m

2
, LV 

2638, k. ú. Rovinka 
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od vlastníkov:  
- Rudolf Bolguš, Školská 265/27, 900 41 Rovinka, nar. 01.12.1937 v podiele 177/2989

 

- Fridrich Kasák, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 01.08.1974 v podiele 200/2989
 

- Renáta Molnárová, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 17.02.1975 v podiele 1261/2989
 

- Pavol Kováč, Krajná 26/17, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 10.12.1951 v podiele 207/2989
 

- Ľubomír Kováč, Rovinka 305, 900 41 Rovinka, nar. 30.03.1950 v podiele 207/2989
 

- Anna Konrádová, Mariánska 634/52, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 15.12.1959 v podiele 
207/2989

 

- Miroslav Korčičiak, Nové Košariská 154, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 03.08.1965 v podiele 
146/2989

 

- Eva Krajčírová, Kalinkovo 240, 900 43 Kalinkovo, nar. 24.02.1967 v podiele 146/2989
 

- Agneša Brhlová, Okružná 187/77,  900 41 Rovinka, nar. 11.10.1936 v podiele 146/2989
 

- Jozef Korčičiak, Hlavná 72/87, 900 41 Rovinka, nar. 30.05.1948 v podiele 146/2989
 

- Anna Mastná, Most pri Bratislave 162, 900 46 Most pri Bratislave, nar. 18.05.1962 v podiele 
73/2989

 

- Dušan Korčičiak, Školská 274/39, 900 41 Rovinka, nar. 05.02.1966 v podiele 73/2989
 

 
C) 
- parcela registra „E“, parc. č. 205/100, druh pozemku: orná pôda, výmera 29 m

2
, LV 699, k. ú. 

Rovinka 
 
od vlastníkov: 
- Ľubomír Kováč, Rovinka 305, 900 41 Rovinka, nar. 30.03.1950 v podiele 1/3 
- Pavol Kováč, Krajná 26/17, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 10.12.1951 v podiele 1/3

 

- Anna Konrádová, Mariánska 634/52, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 15.12.1959 v podiele 1/3
 

 
D) 
- parcela registra „E“, parc. č. 208/102, druh pozemku: orná pôda, výmera 3 m

2
, LV 423, k. ú. 

Rovinka 
 
od vlastníkov: 
- Miroslav Korčičiak, Nové Košariská 154, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 03.08.1965 v podiele 

2/10 
- Jozef Korčičiak, Hlavná 72/87, 900 41 Rovinka, nar. 30.05.1948 v podiele 2/10

 

- Eva Krajčírová, Kalinkovo 240, 900 43 Kalinkovo, nar. 24.02.1967 v podiele 1/5 
 

- Agneša Brhlová, Okružná 187/77,  900 41 Rovinka, nar. 11.10.1936 v podiele 2/10
 

- Anna Mastná, Most pri Bratislave 162, 900 46 Most pri Bratislave, nar. 18.05.1962 v podiele 
1/10

 

- Dušan Korčičiak, Školská 274/39, 900 41 Rovinka, nar. 05.02.1966 v podiele 1/10 
 
za celkovú kúpnu cenu 1,- EUR bez DPH, ktorá bude vyplatená zástupcovi vlastníkov všetkých 
vyššie spomenutých pozemkov p. Fridrichovi Kasákovi, ktorý bude určený na prijatie úhrady.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 0  

Zdržal sa 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie stavebného objektu „Dopravné riešenie – I. 
etapa (1. a 2. časť)“ stavby „IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia v obci 
Rovinka“ vybudované na pozemkoch: 
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parcely registra „C“, parc. č. 1784/10, 20242/323, 1784/8 („E“ 205/100), 1784/13 („E“ 208/102), 
1784/12 („E“ 208/101) k. ú. Rovinka 
ktorá bola kolaudovaná rozhodnutím č. SSÚ-D-61/251-3156/2017/8/HA zo dňa 25.09.2017 spolu 
so zrekonštruovanou komunikáciou postavenou na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 
1821/3; 1821/1 , 1822/7, k. ú. Rovinka 
od vlastníkov stavebného objektu: 
- Fridrich Kasák, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 01.08.1974

 

- Rudolf Bolguš, Školská 265/27, 900 41 Rovinka, nar. 01.12.1937
 

- Renáta Molnárová, Veterná 1775/31, 931 01  Šamorín, nar. 17.02.1975
 

- Pavol Kováč, Krajná 26/17, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 10.12.1951
 

- Ľubomír Kováč, Rovinka 305, 900 41 Rovinka, nar. 30.03.1950
 

- Anna Konrádová, Mariánska 634/52, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 15.12.1959
 

- Eva Krajčírová, Kalinkovo 240, 900 43 Kalinkovo, nar. 24.02.1967
 

- Miroslav Korčičiak, Nové Košariská 154, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 03.08.1965
 

- Tomáš Pytel, Školská 275/41, 900 41 Rovinka, nar. 16.10.1984
 

- Agneša Brhlová, Okružná 187/77,  900 41 Rovinka, nar. 11.10.1936
 

- Jozef Korčičiak, Hlavná 72/87, 900 41 Rovinka, nar. 30.05.1948 
 

- Anna Mastná, Most pri Bratislave 162, 900 46 Most pri Bratislave, nar. 18.05.1962
 

- Dušan Korčičiak, Školská 274/39, 900 41 Rovinka, nar. 05.02.1966
 

- 
 

za celková kúpnu cenu: 1,- EUR bez DPH, ktorá bude vyplatená zástupcovi všetkých vyššie 
spomenutých stavebníkov p. Fridrichovi Kasákovi, ktorý bude určený na prijatie úhrady.  
Stavebný objekt sa odkúpi až po splnení podmienok uvedených v Uznesení OZ č. 100/2017 
Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do majetku a správy obce.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 0  

Zdržal sa 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie stavebného objektu – „Verejné osvetlenie“, 
vybudované na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 1821/3, 1784/10, 1784/8 („E“ 205/100), 
20242/323, k. ú. Rovinka, ktoré bolo skolaudované rozhodnutím č. SÚ-209/744/2016-
2567/2017/4/HAN zo dňa 01.08.2017 od vlastníkov stavby: 
 
- Fridrich Kasák, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 01.08.1974 
- Rudolf Bolguš, Školská 265/27, 900 41 Rovinka, nar. 01.12.1937

 

- Renáta Molnárová, Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, nar. 17.02.1975
 

- Pavol Kováč, Krajná 26/17, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 10.12.1951
 

- Ľubomír Kováč, Rovinka 305, 900 41 Rovinka, nar. 30.03.1950
 

- Anna Konrádová, Mariánska 634/52, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 15.12.1959
 

- Miroslav Korčičiak, Nové Košariská 154, 900 42 Dunajská Lužná, nar. 03.08.1965
 

- Tomáš Pytel, Školská 275/41, 900 41 Rovinka, nar. 16.10.1984
 

- Agneša Brhlová, Okružná 187/77,  900 41 Rovinka, nar. 11.10.1936
 

- Jozef Korčičiak, Hlavná 72/87, 900 41 Rovinka, nar. 30.05.1948 
 

- Anna Mastná, Most pri Bratislave 162, 900 46 Most pri Bratislave, nar. 18.05.1962
 

- Dušan Korčičiak, Školská 274/39, 900 41 Rovinka, nar. 05.02.1966
 

- Eva Krajčírová, Kalinkovo 240, 900 43 Kalinkovo, nar. 24.02.1967
 

 

za celkovú kúpnu cenu 1,- EUR bez DPH, ktorá bude vyplatená zástupcovi všetkých vyššie 
spomenutých stavebníkov p. Fridrichovi Kasákovi, ktorý bude určený na prijatie úhrady. 
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Stavebný objekt sa odkúpi až po splnení podmienok uvedených v Uznesení č. 100/2017 Zásady 
preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do majetku a správy obce.  
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 0  

Proti 0  

Zdržal sa 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 10/ Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2014 zo dňa 
31.1.2014 (žiadateľ DIANA SHOP, s. r. o.) 
 

Pani Klemenová (poslanec) informovala o podmienkach ukončenia nájmu nebytových 
priestorov s nájomcom, finančná komisia sa zaoberala týmto bodom rokovania, berie na 
vedomie stanovisko referátu majetku, priestor do budúcna odporúča prenajímať krátkodobo. 
Ing. Tomáš Káčer (ekonóm obce) doplnil, že nájomca si vyrovná svoje dlžoby pri ukončení 
zmluvného vzťahu a priestor bude daný do pôvodného stavu. 
Pán Klačan (poslanec) doplnil, že prízemné priestory kultúrneho domu (KD) v blízkej 
budúcnosti budú využité pre potreby obecného úradu z dôvodu rozširovania referátov. 
Momentálne priestory v pôvodnej budove obecného úradu sú nepostačujúce. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 49/2018 k bodu č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. 11/2014 dohodou ku dňu 30.06.2018 s nájomcom 
DIANA SHOP, s. r. o., Hlavná 583, 900 41 Rovinka, IČO: 46 094 318 a súčasne zmenu Nájomnej 
zmluvy č. 7/2015, na základe ktorej ku dňu 01.07.2018 už nebude predmetom nájmu miestnosť 
č. 1.6 v Kultúrneho domu v Rovinke – stavby súp. č. 76, postavenej na pozemku parc. č. 4, k. ú. 
Rovinka. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 11/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v objekte kultúrneho domu (žiadateľ 
EDUSMILE s.r.o.) 
 

Pani Kelemenová (poslanec) prítomných informovala o zámere prenajať priestory 
kultúrneho domu (KD) za účelom prevádzkovania hudobných krúžkov. Navrhla pozmeniť 
pôvodný návrh uznesenia a upraviť cenu nájmu na sumu 200,-Eur/mes. a dobu prenájmu 
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upraviť od 1.9.2018 do 30.6.2019. Podľa vyjadrenia žiadateľa, pôvodná cena nájmu by bola 
pre nájomcu likvidačná. 
JUDr. Tinák (poslanec) sa vyjadril, že ide o podporu hudobného vzdelávania našich detí 
a tiež podporu žiadateľa. 
Pán starosta doplnil, že máme ďalšieho záujemca o vytvorenie základnej umeleckej školy 
v priestoroch ZŠ, t. č. v rokovaní. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 50/2018 k bodu č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje zámer podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Rovinka prenajať spôsobom hodným osobitného zreteľa 
nebytový priestor: 
 
miestnosti č. 3.4 , 3.6, 3.7 a 3.8 o celkovej výmere 71,25 m

2
, nachádzajúcich sa na 3. NP 

Kultúrneho domu v Rovinke – stavby súp. č. 76, postavenej na pozemku parc. č. 4, k. ú. 
Rovinka, zapísanej na LV č. 364, pre žiadateľa: 
 
EDUSMILE s.r.o., Rozkvet 2032/66-42, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 373 072 
 
Cena nájmu: 200,- EUR/mes. 
 
Doba nájmu: od 01.09.2018 do 30.6.2019 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: rozvoj mimoškolských aktivít detí v Rovinke, predovšetkým 
žiakov materskej a základnej školy. Dopyt zo strany rodičov a chýbajúca ZUŠ. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 

 
K bodu č. 12/ Prerokovanie zámeru odpredaj obecného majetku parc. č. 870 (p. Dušan Pytel) 

 

Pani Kelemenová (poslanec) informovala o opätovnej žiadosti p. Pytela o odkúpenie 
pozemku, ktorý v domnení užíval a považoval pozemok za vlastný. Referát majetku 
odporúča odpredaj pozemku. Táto žiadosť bola rokovaná vo finančnej komisii, ktorá navrhla 
cenu odpredaja 3 eurá/m2 a rovnako odporúča odpredaj pozemku.  
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 51/2018 k bodu č. 12 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer odpredať 
spôsobom hodným osobitného zreteľa: 
 
pozemok parcely registra „E“, parc. č. 870, druh pozemku: záhrady o rozlohe 382 m

2
, zapísaný 

na LV č. 2692, k. ú. Rovinka žiadateľovi: 
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Dušan Pytel, bytom Hlavná 222/74, 900 41 Rovinka za kúpnu cenu 3,- eurá/m
2 

 
Odôvodnenie: žiadateľ a predtým jeho rodina dlhé roky (od r. 1954) obhospodarovali tento 
pozemok v domnení, že patrí ich rodine. Ako dôkaz predkladá Kúpnu zmluvu zo dňa 8.5.1959 
medzi niekdajším Československým štátom zastúpeným MNV v Štefánikovciach a jeho 
rodičmi. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák,  

Proti 0  

Zdržal sa 1 JUDr. Radoslav Hajdúch 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 13/ Žiadosť o odpustenie jednej mesačnej splátky nájmu v prevádzke Tutti Bambini 
(RG Management s.r.o.) 
 

Pani Kelemenová (poslanec) prečítala stanovisko referátu majetku k predmetu rokovania, 
ktoré neodporúča odpustenie mesačnej splátky. Finančná komisia sa zhoduje so 
stanoviskom referátu, ďalej žiada zjednotenie nájomnej zmluvy a nastaviť rovnaké 
podmienky prenájmu, ako majú ostatný nájomcovia. Prenájom pre RG Management, s.r.o. je 
500.- eur/mes. vrátane energií, obec realizuje (znáša náklady) opravy všetkých zariadení 
v objekte, zmluva je nevýhodná pre obec. 
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 52/2018 k bodu č. 13 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje odpustenie nájmu z Nájomnej zmluvy č. 4/2015, ktorá bola uzavretá so spol. 
RG Management, s.r.o., Bodrocká 9, 821 07 Bratislava, IČO: 41 155 779 vo výške jednej 
mesačnej splátky. 
 
Odôvodnenie: pokles návštevnosti v letných mesiacoch 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 1 Jozef Bartaloš 

Proti 6 
Andrej Klačan, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová, 
Patrik Mrva, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Zdržal sa 1 JUDr. Michal Tinák, 

Nehlasoval   

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
 
K bodu č. 14/ Odkúpenie pozemku parc. č. 21169/584 od vlastníka Fielder s. r. o.  

 

Starosta informoval prítomných, že sa jedná o lokalitu na Jazernej ulici, využitie pozemku 
cca 200 m2 je plánovaný za účelom vybudovania verejnej zelene a oddychovej zóny.  
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Pán Klačan (poslanec) doplnil, že stavebná komisia o tomto bode rokovala a súhlasí so 
spôsobom využitia tohto pozemku – lavičky, zeleň.  
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 53/2018 k bodu č. 14 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje uzavretie „Kúpnej zmluvy“ na prevod nehnuteľností – pozemok parcela registra „C“, 
parc. č. 21169/584, druh pozemku: orná pôda, vedený na LV č. 3008, k. ú. Rovinka od vlastníka 
Fielder s. r. o., Komárnická 44, 821 02 Bratislava, IČO: 50 233 661 na obec Rovinka za celkovú 
kúpnu cenu 1,-Euro bez DPH. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Eva Zemanovičová, Patrik 
Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Marta Kelemenová 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 

K bodu č. 15/ Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu obce Rovinka 
  

Ing. Tináková informovala v krátkosti o Komunálnom pláne obce Rovinka. 
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 54/2018 k bodu č. 15 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Rovinka 2018-2022 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 16/ Záverečný účet obce Rovinka za rok 2017 
  

Ing. Káčer informoval, že záverečný účet obce (ZÚ) je výsledkom bilancovania hospodárenia 
za uplynulé obdobie, (dotácie a ich čerpanie, výdavky, príjmy, vývoj hodnoty majetku a iné). 
ZÚ nie je možné neschváliť, je možné ho schváliť s výhradami, alebo bez výhrad. Obec za 
uplynulé obdobie hospodárila s výsledkom finančného prebytku (42 910,66,- eur), návrh na 
tvorbu rezervného fondu. Pripomienky/dotazy k ZÚ boli od Ing. Véghovej, ktoré boli spolu 
s hlavným kontrolórom prerokované a v konečnom dôsledku nemali vplyv na vypracovanie 
záverečného účtu. Na dotazy pani Véghovej bolo odpovedané. 
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Stanovisko Hlavného kontrolóra: navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný 
účet obce bez výhrad, bol vypracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 55/2018 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Rovinka k návrhu Záverečného 

účtu obce Rovinka za rok 2017 

b) schvaľuje celoročné hospodárenie obce Rovinka za rok 2017 bez výhrad 

c) schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 71 374,52 EUR, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na: 

 - vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 28 463,86 EUR 

 - tvorbu rezervného fondu v sume 42 910,66 EUR 

 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 

Ing. Káčer doplnil informáciu o návrh na čerpanie prostriedkov z rezervného fondu sumu 
100 tis. eur, ktoré sa dajú použiť len ako kapitálové výdavky – investícia (výstavba modulovej 
ZŠ). Budúci rok sa očakáva tvorba nového rezervného fondu.  
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 56/2018 k bodu č. 16 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 

 

schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 100 000 € na 
dofinancovanie investície „Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka“. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 

 
V ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva sa poslanci opakovane vrátili k hlasovaniu 
o bode č. 6 a navrhli zmenu znenia uznesenia - hlasovanie o počte 11 poslancov. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
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K bodu č. 6/ Určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie 2018-2022 
 

Uznesenie č. 57/2018 k bodu č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
V súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Rovinka, s počtom 11 poslancov na 
celé volebné obdobie 2018 – 2022. 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 3 Jozef Bartaloš, Marta Kelemenová, Eva Zemanovičová 

Proti 5 
Andrej Klačan, Peter Kufel, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, 
JUDr. Radoslav Hajdúch 

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie nebolo schválené 
 
 
 

K bodu č. 17/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania 
 

Hlavný kontrolór obce preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania. Sú to 2 podmienky, ktoré subjekt musí spĺňať, čo je dodržané z hľadiska 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (úver 900 tis. eur 
z VÚB banky na výstavbu modulovej ZŠ v Rovinke) 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 58/2018 k bodu č. 17 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
berie na vedomie stanovisko hlavného Kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 18/ Prenájom časti budovy súp. č. 358 a priľahlého dvora (žiadateľ ELTODO 
OSVETLENIE, s.r.o.) 
 

Starosta informoval, že sa jedná o prenájom hangáru na Železničnej ulici spoločnosti 
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice, ktorá t. č. potrebuje skladovacie a montážne 
priestory z dôvodu montáže nového osvetlenia v obci.  
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Ing. Káčer doplnil, že sa jedná o nájom priestorov od mája – októbra 2018, dokedy sa 
ukončí modernizácia verejného osvetlenia, vyrokovaná bola suma 200,- eur/mes. 
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 59/2018 k bodu č. 18 
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke 
 
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsobom hodným 
osobitného zreteľa žiadateľovi ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 
36170151 uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude: 
 - časť budovy súp. č. 358, nachádzajúcej sa na parc. č. C-KN 50 o výmere 100 m2 zapísanej
  na LV č. 364; 
 - časť pozemku parc. č. C-KN 49 o výmere 255 m

2
 zapísanom na LV č. 364 

Doba nájmu: do ukončenia diela „Modernizácia verejného osvetlenia“ 
Cena nájmu: 200,00 EUR/mesiac 
 
Odôvodnenie: priestory budovy a pozemku sú nevyhnutné pre zhotovenie diela „Modernizácia 
verejného osvetlenia“ nakoľko ich spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ako zhotoviteľ 
daného diela využíva ako dielňu a sklad, prenájom je nevyhnutný počas obdobia realizácie 
diela 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 7 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 1 Patrik Mrva 

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
 
 
 
K bodu č. 19/ Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 
 

Ing. Káčer informoval, že zmena rozpočtu sa týka finančných prostriedkov na výstavbu 
modulovej ZŠ, ktoré je rozvrhnuté: 900 tis. eur úver (VUB); 100 tis. eur rezervný fond 
a chýbajúci rozdiel (337 504,00 eur) by sa použil z finančných prostriedkov rozpočtu 
z minulých rokov. Z pohľadu rozpočtu sú nezapojené fin. prostriedky, ktoré je potrebné 
použiť. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k návrhu uznesenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 60/2018 k bodu č.19 
Obecné zastupiteľstvo 
 
schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rovinka na rok 2018 nasledovne: 
 - zvýšenie príjmových finančných operácií o 337 504,00 EUR 
 
Hlasovanie za návrh: 

Za 8 
Andrej Klačan, Jozef Bartaloš, Peter Kufel, Marta Kelemenová, Eva 
Zemanovičová, Patrik Mrva, JUDr. Michal Tinák, JUDr. Radoslav 
Hajdúch 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

Neprítomný – 
ospravedlnený (á, í) 

1 Marcela Molnárová 

Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 20/ Rôzne 
 

Pán Bartaloš sa informoval na úpravu cestnej komunikácie na začiatku Rovinky – výstavba 
autobusovej zastávky. 
Pán starosta odpovedal, že sa v týchto miestach budovalo aj pripojenie odbočky k hlavnej 
komunikácii, (výstavba v lokalite UNIMAR) a výstavba miesta autobusovej zastávky. 
 
Občianka upozornila na problém s vysýpaním bioodpadu/trávy do kontajnerov, nakoľko tieto 
sú vysoko a je problém do nich vhodiť odpad. Na to isté upozornila aj pani Zemanovičová 
(poslanec) a podotkla, že je potrebné aj správne označenie zberných kontajnerov.  
Starosta vysvetlil, že trávu je možné hádzať na spevnenú plochu, odkiaľ ju potom preložia do 
kontajnera. Na označení kontajnerov sa pracuje (tabuľky) a stojany sú t. č. vo výrobe. 
 
Občan poďakoval za výmenu verejného osvetlenia, za ponuku kompostéra, upozornil na 
používanie cesty staviteľom BENALEX pri výstavbe novej obytnej časti, ktorá sa 
ťažkotonážnymi autami ničí.  
 
Občan podotkol čistenie hlavnej cesty, nie je uspokojivé od posledného upozornenia. 
Starosta sa vyjadril, že cesta bola čistená v čase ako bol na nedostatok upozornený. 
 
K bodu č. 21/ Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 
Rokovanie VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:20 hod. 
Z rokovania je uložená nahrávka na sekretariáte starostu. 
 
 

 
 Milan Kubeš 
 starosta obce Rovinka 
 
 
 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 
 
 
Jozef Bartaloš ........................................ Dátum ............................ 
 
 
Patrik Mrva ............................................ Dátum ............................ 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bc. Dana Fehérová ...................................... Dátum: ............................ 


